Hoogleraar Rudy Rabbinge:

‘De concurrentiekracht van de tuinbouw is

Rudy Rabinge: “Het is de kunst om de voordelen van de tuinbouw in Noord-Nederland meer te benutten. Daarvoor is leiding nodig.”

In moeilijke tijden helpt het om met een helikopterview te kijken. “De perspectieven
voor de tuinbouw zijn goed op de langere termijn. De sector scoort hoog op
concurrentiekracht”. Een combinatie van analyse en peptalk, uit de mond van
hoogleraar Rudy Rabbinge. Zijn visie op het tuinbouwcluster Nederland en de positie

gevraagd met zijn expertise naar het Nederlandse glastuinbouwcomplex te kijken.
Rabbinge is de autoriteit uit Wageningen
op het gebied van duurzame ontwikkeling
en voedselzekerheid. Naast veel andere
functies is hij voorzitter van Transforum,

van het Noorden van het land daarin.
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agrosector naar grotere duurzaamheid
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Vijf megatrends in tuinbouw
De tuinbouwsector schakelt hem regel-
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matig vanuit zijn wetenschappelijke achter-
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periode voor de crisis was het misschien
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wel te gemakkelijk om marktaandeel vast
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• de manier van produceren verandert,
richting een industriële aanpak;

is dat best een verstandige keuze. Anderen
zoeken het juist in diversificatie en in hoog-

• de productie vindt steeds meer in vaste
ketens plaats;

waardige specialties. Die bedrijven hebben
ook de afgelopen tijd redelijke marges gere-

• voeding en gezondheid zijn gekoppeld.
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Op al deze terreinen is de tuinbouw al ver

Een verstandige aanpak is volgens de hoog-

gevorderd. “Als je vervolgens de ‘Diamant

leraar ook ketenuitbreiding. In de orchi-
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“De gemeente Emmen brengt de vestigingsmogelijkheden drie jaar lang onder de aandacht op rijdende
reclameborden: de vrachtwagens van transportonderneming Transpa Emmen.”

kaart brengen.

Zorgen over Drenthe

Goede leider voor Drenthe

Verstandige keuze

Iets zorgelijker is Rabbinge over de tuin-

Wat zou er moeten gebeuren om die eigen
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hardste klappen. Daardoor zijn de bedrijven
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met andere bedrijfstakken.”

verleden en schuilt in het begrip ‘periferie’.

van het land”, aldus Rabbinge.

Allemaal sterke kanten die hard doortikken

Ondanks dat Emmen dichter bij veel afzet-

De tuinbouw in Noord-Nederland heeft

bij de bepaling van de concurrentiekracht.

markten ligt, heeft het gebied daar onvol-

een aantal zeer sterke kanten: de bedrijven

De keuzes die de tuinbouwondernemer

doende van kunnen profiteren, omdat

zitten dichter bij veel afzetmarkten dan

vervolgens maakt, zijn per bedrijf verschil-

het centrum van de handel in het westen

hun westelijke collega’s, ze hebben relatief

lend. Er bestaat – op grond van analyse van

is blijven liggen. “Je had hier meteen een

lage (grond)kosten en arbeidskrachten zijn

de concurrentiekracht – geen algemene lijn

sprong kunnen maken naar een andere

gemakkelijk te vinden. Bovendien zijn alle

die het beste is.

manier van afzet, met kernbegrippen als

noodzakelijke toeleveringsfaciliteiten voor-

“Je ziet grote groentebedrijven, die het in

virtuele markten, televeilen en dergelijke.

handen.

de kostenminimalisatie zoeken. Omdat er

Nog steeds is dat niet helemaal doorgevoerd.

“Het is de kunst om die voordelen meer te

een enorme markt voor groenten bestaat,
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benutten. Daarvoor is leiding nodig. Bij deTuinbouw
Relatiedagen

pakken neerzitten is verkeerd; de perspec-

Geld voor herstructurering

tieven zijn goed.”

Provincie Drenthe en gemeente Emmen trekken samen 1,5 miljoen euro uit voor de
ruimtelijke herstructurering van verouderde glastuinbouwgebieden. Hiermee kan

De tuinbouw scoort hoog in concurrentie-

verouderd glas afgebroken worden om nieuw glas te bouwen. Ook de infrastructuur

studies. Dat geeft een zonnig toekomstper-

kan hiermee een oppepper krijgen. Leidend hierbij is een revitaliseringsplan van de

spectief, zegt hoogleraar Rudy Rabbinge. Het

tuinbouwondernemers zelf. Dat plan is in de maak.
Tegelijkertijd is de Stichting reconstructie Klazienaveen bezig met het plan ‘Wereldse
Tuinen’. Dit ambitieuze initiatief behelst de combinatie van moderne productietuin-

succes komt echter niet vanzelf. Het is hardlopen om op dezelfde plek te blijven. Voor de

bouw met toeristische activiteiten. Naast productiekassen zijn bezoekerskassen, water-

noordelijke tuinbouw zijn extra inspannin-

recreatie, woningen, schoolcampus en productverkoop gepland. De initiatiefnemers

gen nodig, met name om uit de schaduw van

mikken op honderdduizenden bezoekers per jaar. Voor het plan is draagvlak in de

het westen te stappen.

regio, zowel bij de tuinbouw als de overheden. Op 1 december is een haalbaarheidsstudie gepresenteerd.
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